
PROTOKÓŁ nr XXII/2012 

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia  29 marca 2012 roku 

w sali świetlicy środowiskowej w Opatowie 

Godzina  rozpoczęcia 13
00

, godz. zakończenia 16
00 

Na 15 radnych obecnych na sesji 15 radnych 

Zaproszeni  goście: 

1. Wójt Gminy - Bogdan Sośniak  

2. Sekretarz Gminy - Jerzy Szyja 

3. Skarbnik Gminy - Zbigniew Kowalik 

4. Pracownicy Urzędu Gminy - Krystyna  Jędrycha  

    - Aneta Kistela 

   - Jacek Popęda  

   - Robert Puchała 

5. Sołtysi 

Lista obecności radnych i sołtysów w załączeniu do protokołu. 

O terminie posiedzenia radni zostali powiadomieni pisemnie. 

Porządek  obrad 

 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności 

2. Przedstawienie  porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności miedzy sesjami 

5. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

               a. zmian w budżecie gminy na 2012r  

               b. pożyczki  na realizację PONE w 2012r 

               c. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków  

              stanowiących fundusz sołecki. 

              d. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

                  zapobieganie  bezdomności zwierząt na terenie gminy  

                  Opatów w 2012r  

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

8. Sprawy bieżące 

           9. Zakończenie XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy Opatów. 

 



Przebieg posiedzenia: 

Ad-1.  

Otwarcia  sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Witold Łacny , powitał 

wszystkich zebranych i na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność sesji. 

Ad-2.  

Na wniosek Przewodniczącego Rady, porządek obrad został przyjęty.  

Ad-3. 

Protokół z poprzedniej sesji został zatwierdzony jednogłośnie. 

Ad-4. 

Przybyły na posiedzenie Asystent Senatora Jarosława Laseckiego zaprezentował 

krótko działalność Biura Senatora . 

Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności miedzy sesjami: 

- nadal  będzie w Kłobucku funkcjonował XIII Zamiejscowy Wydział Grodzki 

 Sąd Rejonowy w Częstochowie.  

- w Urzędzie został wprowadzony elektroniczny obieg dokumentów.  

Od 1 czerwca br. W Urzędzie Wojewódzkim będzie obowiązywał tylko elektroniczny 

obieg dokumentów, bez papierowego. 

System ma ułatwić postępowanie administracyjne. 

- termin dożynek powiatowo – gminnych ustalono na dzień 19 sierpnia br. Dożynki 

odbędą się w Iwanowicach Dużych. 

Inspektor UG Jacek Popęda – poinformował, że roboty drogowe na drodze krajowej 

powinny się zakończyć do dnia 30 czerwca. 

Wójt Gminy powiedział, o problemie dot. Przyłączy do kanalizacji ściekowej. Jest 

ok. 50 osób które nie deklarowały chęci podłączenia się, w chwili obecnej podjęły 

decyzję o przyłączeniu się.  

Ad-5. 

Sołtys wsi Opatów – Henryk Edelman, zauważył, że dosyć sprawnie przebiegają 

prace przy budowie kanalizacji w Opatowie, jednak na chwile obecną , odcinek gdzie 

kopana była kanalizacja pozostał w bardzo „opłakanym „ stanie. 



Wójt Gminy Bogdan Sośniak, wyjaśnił, że jeszcze jest zbyt wcześnie by mówić w 

jakim stanie pozostawione są drogi po kopaniu kanalizacji. To dopiero początek 

robót. Na koniec teren zostanie uporządkowany. 

Sołtys wsi Waleńczów Stanisław Olszewski – zbiornik przeciwpożarowy w 

Waleńczowie zastał zasypany gałęziami i pniakami, pozostałościami po drzewach, 

wycinanych przy remoncie drogi krajowej. 

Inspektor UG Jacek Popęda  wyjaśnił, że wykonawca został zobowiązany do 

usunięcia tych gałęzi. 

Radny Dariusz Zając, zwrócił uwagę na konieczność modernizacji ujęcia wody w 

Waleńczowie , w związku z niskim ciśnieniem wody i brakami w dostawie wody 

Kierownik Zakładu Komunalnego w Opatowie Robert Puchała powiedział, że na 

chwilę obecną będzie modernizowane ujęcie w Wilkowiecku. Co do projektu dot. 

nowych  przyłączy wodociągowych, trzeba wykonać  analizę czy dotychczasowe 

ujęcia są wystarczające do zaopatrzenia nowych przyłączy. 

Wójt Gminy na temat przyłączy wodociągowych na ul. Zakrzewskiej w 

Waleńczowie. Kiedy był budowany wodociąg , mieszkańcy tej ulicy byli przeciwni 

przyłączeniu się do wodociągu, twierdząc , ze mają studnie. W chwili obecnej 

przyłączenie tej ulicy do istniejącego ujęcia wody może nie zdać egzaminu. 

Potrzebna by była przepompownia, ale na dzień dzisiejszy, ze względu na brak 

finansów, gmina nie jest w stanie wykonać takiej inwestycji. Być może w roku 

bieżącym uda się wykonać dokumentację na to przedsięwzięcie.  

Inspektor UG Krystyna Jędrycha powiedziała, że potrzebne tam są mapy 

wysokościowe, a to już naprawdę kosztowna inwestycja. 

Radny Ryszard Olczyk – ciągle są problemy z ciśnieniem wody na ul. Nowej w 

Zwierzyńcu Pierwszym. 

Wójt  Gminy – nie możemy wszystkiego naraz zrobić, wszystko wiąże się z 

kosztami. 

Kierownik Zakładu Komunalnego Robert Puchała zaproponował, ze przemyśli 

sprawę i spróbuje znaleźć tam jakieś rozwiązanie. 



Radny Piotr Rojszczyk poprosił aby zwrócić uwagę na zwiększenie bezpieczeństwa 

na  skrzyżowaniu w Opatowie, w związku z remontem drogi krajowej. 

Poprosił o pomoc w rozwiązaniu sprawy budynku w Złochowicach (po 

Dymarczykach), wszystko tam zarosło drzewami. 

Wójt Gminy – w tej sprawie zostanie wysłane pismo do Nadzoru Budowlanego. 

W tym momencie posiedzenie opuścił jeden radny- Władysław Grzeliński 

Ad-6.  

a. Zmiany do budżetu gminy na 2012 rok przedstawił Skarbnik Gminy – Zbigniew 

Kowalik. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r – podjęta została 

jednogłośnie. 

b. Skarbnik Gminy Zbigniew Kowalik przedstawił projekt uchwały dot. Pożyczki na 

realizacje PONE w 2012r.  Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i 

Finansów Leszek Biernacki zapoznał z pozytywna opinią Komisji w tej sprawie. 

Radni obecni na sesji w tej sprawie również wypowiedzieli się pozytywnie. 

Głosowało 14 radnych Uchwała w sprawie pożyczki na PONE w 2012 roku 

została podjęta jednogłośnie przy 14 głosach „za”…… 

c.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 

środków  stanowiących fundusz sołecki podjęta została jednogłośnie.  

d. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  

zapobieganie  bezdomności zwierząt na terenie gminy  Opatów w 2012r – opinia 

Komisji Porządku Publicznego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w tej 

sprawie pozytywna. 

Radny Piotr Rojszczyk zapytał czy w związku z tym programem były 

przeprowadzane  jakieś akcje edukacyjno-uświadamiające. 

Podinspektor UG Aneta Kistela wyjaśniła, że po przyjęciu tego programu będzie 

można przeprowadzać takie akcje w szkołach. 

Radny Piotr Rojszczyk  - jaka będzie metoda egzekwowania tego programu? 

Wójt Gminy wyjaśnił, że będą przeprowadzane kontrole w porozumieniu z 

Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii i Policją. Take kontrole mogą być wykonywane 



na zasadzie kodeksu wykroczeń. 

Najbezpieczniej byłoby wprowadzić chipy elektroniczne dla psów, wtedy była by 

większa możliwość egzekwowania. 

Uchwała w tej sprawie podjęta została jednogłośnie.  

Ad-7,8 

Sekretarz Gminy Jerzy Szyja powiedział o możliwości składania do Urzędu Gminy 

wniosków dot. odszkodowania za zmarznięte plony. 

W tej sprawie utworzona została przez Wojewodę Komisja, która będzie te wnioski 

sprawdzała. 

Przypomniał również o rozliczeniu podatkowym do końca kwietnia br. 

Powiedział o planowej akcji szczepienia lisów. Komunikaty zostaną rozwieszone w 

terenie, przez sołtysów.  

Przekazana zostało radnym do zapoznania, sprawozdanie z wykonania programu 

przeciwdziałania  narkomani w 2011r. 

Ad-9. Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Radu Gminy 

zamknął  XXII zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów. 

Protokołowała 

Joanna Krotla 

 


